
„Sprzeciw wobec Bia∏ej Ksi´gi i zmiany roz-
k∏adu akcentów w dyskursie publicznym, któ-
rych ta pierwsza jest zarówno odbiciem, jak
i próbà poprowadzenia o krok dalej, tyle˝ nie
oznacza woli porzucenia argumentacji ekono-
micznej, co wskazuje na pewne, przypuszczal-
nie utopijne, lekcewa˝enie kosztów s∏u˝by pu-
blicznej, w tym oÊwiaty. Podobnie jak wska-
zywanie na szkody, jakie najprawdopodobniej
przyniesie przyswojenie przez uniwersytety
modeli szkó∏ biznesowych, modeli «konkuru-
jàcych producentów» i «roszczeniowch konsu-
mentów», nie ma dogadzaç nostalgicznemu
pragnieniu powrotu do o wiele mniejszego
i bardziej selektywnego systemu wy˝szej edu-
kacji sprzed 30 czy 40 lat […]. Wr´cz przeciw-
nie, winniÊmy dà˝yç do upewnienia si´, ˝e ci,
którzy we wcià˝ rosnàcych liczbach wkraczajà
na uniwersytety, nie zostanà oszukani w ich
prawie do kszta∏cenia, nie wciÊnie si´ im
(w imi´ «spe∏niania potrzeb pracodawców»)
wàskich specjalizacji […], podczas gdy dzieci
klasy uprzywilejowanej b´dà dalej ucz´szczaç
na dysponujàce odpowiednimi Êrodkami uni-
wersytety, które dalej b´dà si´ szczyciç swymi
lokatami w ogólnych rankingach. Nie ma nic
wymyÊlnego, ani nieracjonalnego w sàdach, ˝e

owo wielkie spo∏eczne dobro, jakim jest roz-
szerzona edukacja, mo˝e i powinno byç szero-
ko, publicznie finansowane”.

Ten obszerny cytat nie pochodzi z (zgadujmy:
niszowej?) broszury, pamfletu na dzisiejszà
polityk´ rzàdu polskiego nie tylko wobec
gwa∏townego umasowienia edukacji, ale
i stopniowego wprowadzania wolnorynko-
wych metod zarzàdzania jednostkami szkol-
nictwa wy˝szego. Stanowi kod´ tekstu Stefana
Colliniego, jaki pod przewodnim has∏em
„Demonta˝ uniwersytetów” ukaza∏ si´
w „London Review of Books” (25.08.2011).
Rzeczona Bia∏a Ksi´ga zosta∏a og∏oszona
przez brytyjskie Ministerstwo ds. Biznesu, In-
nowacji i Umiej´tnoÊci (Department for Busi-
ness, Innovation and Skills), utworzone ze zre-
strukturyzowania dwóch wczeÊniejszych mini-
sterstw w roku 2009, tym samym, z którego
pochodzi dokument. Collini, wyk∏adowca
z Cambridge, przeprowadza szczegó∏owà ana-
liz´ mo˝liwych konsekwencji regulacji, ale
wskazuje tak˝e na przesuni´cie w ogólnej po-
lityce dotyczàcej szkolnictwa wy˝szego. Fakt,
˝e jest ono zarzàdzane przez ministerstwo, któ-
re ju˝ samà swà nazwà wpisuje si´ w dominu-
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jàcy w dzisiejszym dyskursie politycznym ˝ar-
gon ekonomii wydajnoÊci, stawia uniwersytety
w pozycji depozytariuszy myÊlenia o pracy
akademickiej nie w kategoriach odk∏adanej
w czasie cierpliwej akumulacji oraz rekapitu-
lacji wiedzy i kompetencji, lecz produkcji to-
warów odpowiadajàcych doraênym potrzebom
spo∏ecznym. Esej z LRB, pomimo ca∏ych ró˝-
nic w systemach oÊwiaty, stanowi kontrapunkt
dla debat toczàcych si´ aktualnie w Polsce,
wskazujàcych na to, ˝e byç mo˝e dylematy lo-
kalne trzeba w∏àczyç w dyskusj´ globalnà. Ich
stawkà jest nie tylko wype∏nienie zobowiàzaƒ
paƒstwa wobec obywateli, ani tym bardziej
wype∏nienie ich na nieuràgajàcym nikomu po-
ziomie (to nadal j´zyk dominujàcego dyskur-
su), lecz jedna z fundatorskich zasad akademii –
jej autonomia. 

Nie jest to miejsce na referowanie spraw i tak
co chwila przetaczajàcych si´ przez Êrodowi-
ska akademickie i scen´ publicznà, zatrzymuj´
si´ przy jednej. BezpoÊrednim odpryskiem po-
ruszanych problemów (tak w Polsce, jak i po-
za nià) jest tekst Tomasza Koz∏owskiego
z „Odry” (9/2011) Splagiatowaç, zdaç, zapo-
mnieç. Koz∏owski, socjolog z Poznania, ana-
lizuje tylko drobny wycinek poletka akade-
mickiego, ale twierdzi – zresztà s∏usznie – ˝e
kl´ska na nim stanowi znami´ o wiele g∏´bsze-
go problemu. Rzecz dotyczy nieautorskiego
sposobu rozliczania si´ studentów ze swoich
pisemnych zobowiàzaƒ: „˚niwo plagiatów, jak
co roku, zarówno na uczelniach paƒstwowych,
jak i prywatnych, okazuje si´ przera˝ajàce,
choç plaga ta nadal jeszcze jest dalece mniej-
sza ni˝ na uczelniach amerykaƒskich”. Dia-
gnoza biegnie dwutorowo. Z jednej strony,
taki stan rzeczy jest powtórzeniem dzisiejsze-
go modelu kultury (choç niczego to nie uspra-
wiedliwia), z drugiej, jak mo˝na zrozumieç
tekst, wynika z dopuszczenia do studiów osób
do tego si´ nienadajàcych. 

Kultura, w której ˝yjemy, twierdzi autor, to
„kultura kopiuj-wklej”, dla której cytat, aluzja,
zapo˝yczenie, parafraza stanowià konstytu-
tywne elementy sk∏adowe. W postmoderni-
stycznej magmie tekstów rozró˝nienie na stare
i nowe jest mocno problematyczne, wszystko,
co sta∏e, rozp∏ywa si´ w powietrzu, a jedynym
procesem twórczym, który mo˝e si´ legitymizo-
waç kompatybilnoÊcià z dominujàcym paradyg-
matem, jest przeróbka i przetworzenie. Taki
stan rzeczy to po prostu „drugie imi´ postmo-
dernistycznej popkultury”. Zgoda? Raczej nie.
Po pierwsze, intertekstualnoÊç jako dominanta
tekstu nie stanowi jedynej techniki twórczej.
Sp∏aszczenie postmodernizmu (o ile faktycz-
nie w nim ˝yjemy) do jednego wymiaru jest
uproszczeniem, które pozwala jednym ruchem
r´ki pozamiataç bardzo ró˝ne sprawy. Obok
modelu kultury pastiszowej funkcjonuje (fakt,
˝e niekoniecznie niezale˝nie) model kultury
krytycznej, w której akcent jest po∏o˝ony nie
na prze-twórczoÊç, ale na tropienie obszarów
wykluczeƒ konstruowanych przez obowiàzujà-
ce j´zyki, sprawdzanie warunków produkcji
sensu. Dlaczego jest to istotne w tym kontek-
Êcie? Poniewa˝ – i to po drugie, wa˝niejsze –
argumentacja Koz∏owskiego ma si∏´ tylko o ty-
le, o ile si´ zgodzimy, ˝e uniwersytety nale˝à
do elementu „postmodernistycznej popkultu-
ry”. Kwestia Êwiatopoglàdu, ale zamiast uty-
skiwaç na to, ˝e mo˝liwe sà ju˝ tylko popnau-
ka i popwiedza, uwa˝am, ˝e nadal mo˝na
(i trzeba) si´ zastanawiaç, w jaki sposób
w zmienionych warunkach kultury uprawiaç
nauk´ i kultywowaç wiedz´. Po trzecie, i autor
o tym wie, plagiat nie jest cytatem, ani tym
bardziej artystycznym przetworzeniem, jest
czerpaniem zysków z pracy kogoÊ innego,
zwyczajnà kradzie˝à. 

Zw∏aszcza ˝e socjolog odwo∏uje si´ do bardzo
zachowawczego poglàdu, w myÊl którego
szkolnictwo wy˝sze winno byç „elitarne”,
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„ekskluzywne”, nauka to dzie∏o, które rodzi si´
„w bólach przez wieki” przy udziale „zaledwie
garstki”, posiadajàcej „nieprzeci´tne zdolnoÊci”,
a „dyplom uczelni wy˝szej zarezerwowany jest
dla mniejszoÊci”. Przy tak ustawionej optyce
przyczyny pisania plagiatów sà oczywiste,
wynikajà „z urynkowienia […] i zdemokratyzo-
wania […] procesu edukacji”, zostajà bowiem
do tej grupy dopuszczone osoby niekompetent-
ne, które dyplom chcà kupiç. Dla Koz∏owskie-
go argumentem koronnym jest tutaj rozk∏ad
przebiegajàcy pod∏ug krzywej Gaussa – ma∏o
nieudaczników, ma∏o geniuszy, wielu Êrednia-
ków. I tak samo powinien wyglàdaç przekrój
wykszta∏cenia obywateli: troch´ z podstawo-
wym, garstka z wy˝szym, ogó∏ ze Êrednim.
Powinien, ale ju˝ dawno przesta∏ i musimy so-
bie jakoÊ radziç… Zgoda? Absolutny jej brak. 

Nie sposób daç wyczerpujàcy odpór, sprawa
bowiem dotyka rudymentów, zatem w formie –
niewystarczajàcego – trzypunktowego skrótu.
Po pierwsze, umieszczanie Êrodka krzywej
Gaussa na etapie kszta∏cenia Êredniego jest
arbitralnà decyzjà autora. Masowa edukacja
wy˝sza nie opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e trzeba
„Êlepe masy” udoskonaliç poprzez dopuszcze-
nie do zastrze˝onych tajników nauki, ale (mi´-
dzy innymi) na tym, ˝e trzeba obywateli
kszta∏ciç, to jest formowaç ich podmiotowoÊç.
Do samodzielnoÊci. Szczyt krzywej przebiega
dziÊ gdzie indziej i jest to osiàgni´cie, nie po-
ra˝ka. Po drugie, argumentacja oparta tylko
i wy∏àcznie na krzywej dzwonowej (inna na-
zwa krzywej Gaussa) nie zawsze jest fortunna,
jak pokaza∏y to losy ksià˝ki Herrnsteina i Mur-
raya opublikowanej pod tym w∏aÊnie tytu∏em.
Po trzecie, takie myÊlenie zak∏ada skupienie
w∏adzy w r´kach oligarchów wiedzy i techno-
kratów, gromadzenie kapita∏u wiedzy w r´-
kach warstwy posiadajàcej, a sam Koz∏owski
nie pokazuje, dlaczego mia∏oby si´ nam dzi´ki
temu ˝yç lepiej. 

I tutaj upatruj´ najwa˝niejszego problemu.
Autor twierdzi: „Nie jestem przeciwnikiem
spo∏eczeƒstwa równych szans, jestem za to
zwolennikiem rozsàdku”. Na czym by mia∏ on
polegaç? Koz∏owski sam nie ma ˝adnego pro-
gramu, pisze bowiem, ˝e „rozsàdek zatriumfu-
je. Krzywa Gaussa powróci pr´dzej czy póê-
niej do swego w∏aÊciwego kszta∏tu i obecnie
panujàce standardy wrócà do swoich okreÊlo-
nych poziomów. Plagiat zostanie w odpowied-
ni – nie wiem jednak jaki – sposób zweryfiko-
wany”. Podpowiem. Weryfikacja plagiatu wy-
maga tylko odpowiednich narz´dzi. Mogà ni-
mi byç zarzàdzane przez firmy trzecie bazy da-
nych centralnie gromadzàce teksty naukowe
i prace studenkcie, a po przyj´ciu zlecenia wy-
kazujàce „zgodnoÊç” nowego tekstu z materia-
∏ami z bazy. Takie metody sà skuteczne i wy-
starczajàce, jak pokazuje przyk∏ad Szwecji.
Ale rzecz w czym innym – w samej idei uniwer-
sytetu, który dla autora ani nie jest wspólnotà,
ani nie jest zdolny do samodzielnego decydo-
wania o swoim kszta∏cie poprzez autorefleksj´.
Plagiaty nie sà przest´pstwem pope∏nianym tyl-
ko przez studentów. Tak samo dotyczà – jak co-
raz cz´Êciej si´ o tym przekonujemy – pracow-
ników akademii, o czym nie pada ani jedno
s∏owo. Metody walki z nimi winny byç takie
same wobec wszystkich i tak samo bezwzgl´d-
ne. Ale nie w myÊl wyk∏adni podsuwanej przez
Koz∏owskiego, który utrzymuje, ˝e „obok po-
stulatu równych szans szkolnictwo wy˝sze
winno wyryç z∏otà czcionkà w sercu pami´tne
has∏o, notabene niegdysiejszego ministra edu-
kacji: «zero tolerancji»”. Wprowadzenie ide-
ologii „zero tolerancji” by∏oby koƒcem uni-
wersytetu w jego wielowiekowej tradycji, na
którà si´ autor powo∏uje – to nie jest przestrzeƒ
do uprawiania polityki policyjnej, lecz do
wspólnà drogà osiàganego przekonania jej
uczestników, ˝e oszustwo nie le˝y w niczyim
interesie. Wiara, ˝e coÊ samosterownie „po-
wróci pr´dzej czy póêniej do swego w∏aÊciwe-
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go kszta∏tu”, jest permisywnym intelektual-
nym kwietyzmem. Zamiast powtarzaç za aneg-
dotà najstarszy odcyfrowany hieroglif – „zbo-
˝e coraz dro˝sze, m∏odzie˝ coraz gorsza” – le-
piej spojrzeç na w∏asne r´ce, pytajàc, co mo˝-
na nimi zrobiç. 

Przyk∏adem, ˝e autorefleksyjna struktura mo˝e
dà˝yç do zmiany, jest chocia˝by biegnàce
w poprzek feudalnych hierarchii akademickich
redagowane kolektywnie czasopismo „Edu-
-factory” (do odnalezienia na stronach
www.ha.art.pl). Jak mo˝na by si´ domyÊliç
z samej nazwy tylko, êród∏em analizy jest ob-
serwacja, ˝e szkolnictwo wy˝sze przemienia
si´ w fabryk´, zostaje podporzàdkowane j´zy-
kowi neoliberalnej ekonomii produkcji. I jest
to miejsce na zainstalowanie punktów oporu,
chocia˝by poprzez uwagi zogniskowane na
technikach pomiaru, które „reprodukujà [si´]
gwa∏townie poprzez logik´ kopiuj/wklej stoso-
wanà na gruncie transferów ustaw i polityk”
(w przek∏adzie K. Szadkowskiego). Wskazuj´
tylko, ˝e ju˝ sama retoryka „Edu-factory” sta-
nowi mo˝liwà odpowiedê na tekst Koz∏ow-
skiego. 

Pozostaj´ przy „Odrze”, zmieniam temat. Ser-
giusz Sterna-Wachowiak we wrzeÊniu raczy
nas Scenami z ˝ycia codziennego artystów,
i to podwójnie – w „Odrze” i w „TwórczoÊci”.
˚ycie artystów jest zawsze ciekawe (choç jak
pokazujà notatki – czasami takie tylko nam si´
zdaje), ale zbiór opatrzonych dziennymi data-
mi facecji, anegdot, dykteryjek i plotek mo˝na
wszak co najwy˝ej odnotowaç, ci´˝ko skomen-
towaç, formy takie wyczerpujà si´ najcz´Êciej
w samym geÊcie narracji. Niemniej koledzy
z redakcji CzK zwracajà mojà uwag´ w∏aÊnie
na wybór z „Odry”, opatrzony podtytu∏em Mi-
∏osz i tej˝e postaci tylko poÊwi´cony. W zapisku

datowanym na 14 VI 1996 Sterna-Wachowiak
opisuje przygotowania do wizyty Czes∏awa
Mi∏osza w Poznaniu i rozmow´ telefonicznà
z noblistà, w której – o radoÊci! – odnotowany
zostaje „Czas Kultury”. Mi∏osz okazuje si´ po-
stacià nadzwyczaj chroniàcà swój czas i pry-
watnoÊç, „nie chce si´ spotkaç […], nie mo˝e
zjeÊç obiadu […], wola∏by trzymaç si´ z dala
[…], nie nale˝y kontaktowaç go z […]”. Rów-
nie˝ „nie spotka si´ z redaktorami «Czasu
Kultury», którzy obrazili KoÊció∏ i Herberta”.
Sporo czasu sp´dzi zamiast tego ze Sternà-
-Wachowiakiem; oczywiÊcie. 

DociekliwoÊç nakazuje si´ chwil´ zastanowiç.
Biograf Mi∏osza, Andrzej Franaszek, w swojej
monumentalnej biografii (Nagroda KoÊciel-
skich 2011) pisze, ˝e nie roÊci sobie prawa do
kompletnoÊci dzie∏a, ˝e jeszcze sporo faktów
z pewnoÊcià ujrzy Êwiat∏o dzienne. Bardzo
mo˝liwe, ˝e redakcja CzK obrazi∏a w 1996 ro-
ku (a mo˝e wczeÊniej?) nie tylko KoÊció∏
i Herberta, ale tak˝e par´ innych wa˝nych po-
staci i instytucji, tylko czy w∏aÊnie dlatego
obrazi∏ si´ na nià Mi∏osz? Relacje noblisty
z Herbertem i KoÊcio∏em to fakty znane. Spór
autora To z Herbertem zaczà∏ si´ oko∏o 1967
roku, doprowadzi∏ do podpitej awantury w Ka-
lifornii w 1968 i w stanie zdystansowanego za-
interesowania trwa∏ a˝ do s∏ynnej konsyliacyj-
nej rozmowy telefonicznej poetów w maju
1998 (dzwoni∏ Mi∏osz; Herbert zmar∏ w lipcu).
Jego dowodem jest wiersz Herberta Chodasie-
wicz z tomu Rovigo (1992), który autor Rodzin-
nej Europy kwitowa∏ w liÊcie do Baraƒczaka:
„to jest pierwszy dowód wtargni´cia ob∏´du
do jego poezji” (Franaszek, s. 721). Podobnie
rzecz si´ mia∏a z KoÊcio∏em, z którym to wa-
dzi∏ si´, to flirtowa∏ – powiedzmy, ˝eby zaw´-
ziç pole do lat 90. – od szkicu Paƒstwo wyzna-
niowe („Gazeta Wyborcza”, 11.05.1991) do
tomu Druga przestrzeƒ (2002), gdzie pisa∏:
„W sam raz dla mnie w´drowanie po obrze-
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˝ach herezji. // ˚eby uniknàç tego, co nazywa-
jà spokojem wiary, / a co jest po prostu samo-
zadowoleniem”. Z KoÊcio∏em Mi∏osz pogodzi∏
si´ równie˝ na par´ miesi´cy przed Êmiercià;
tym razem w∏asnà. 

Poniewa˝ informacja od Sterny-Wachowiaka
jest nadzwyczaj eliptycza, rodzi si´ ch´ç, by
dopytaç: czy i w jaki sposób redakcja CzK
znies∏awi∏a KoÊcio∏ i Herberta? JeÊli tak by∏o,
to czy w∏aÊnie o to mia∏ ˝al Mi∏osz? Wreszcie
czy faktycznie wielki poeta by∏ tak wielki, ˝e
roÊci∏ sobie wy∏àczne prawo do prowadzenia
sporów? Na te pytania odpowiedzi zna tylko
autor przywo∏anej notatki…

(Jednym zdaniem). Skoro o Mi∏oszu by∏o,
w „Toposie” (4/2011) nowy przek∏ad Jeruza-
lem Blake’a autorstwa Elizy Borkowskiej
(dziewi´ç pierwszych tablic i poczàtek dziesià-
tej). W „Lampie” (9/2011) bardzo ciekawy
debiut prozatorski Ady Altmeier D∏ugi week-
end. Ukrainofile niech si´gnà po „Strony”
(3-4/2011). „Tygiel Kultury” w roku 2011
Êwi´tuje 15 lat pisma oraz utrzymanie si´ na
powierzchni pomimo dziury w kad∏ubie, jakà
uczyni∏o uci´cie dotacji z ministerstwa.
„Format” te˝ ma ma∏y jubileusz (60. numer),
z tej okazji na stronie 19. zamieszcza rzadki
(oraz par´ pospolitych) okaz redaktorskiego
chochlika, prawdziwe cymelium niedba∏oÊci,
i jeden z najbardziej znanych wierszy Adama
Zagajewskiego (naszego wieloletniego fawory-
ta w walce o Nagrod´ Nobla) podpisuje nazwi-
skiem Zbigniewa Rybczyƒskiego (zdobywcy
Oscara za animacj´). 
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Pamflet 
na wszystkich
ludzi (5)
Edward Pasewicz

Ma∏piatki, pawiany, szympansy – pomyÊla∏
m´˝czyzna, patrzàc na m∏odzie˝ t∏oczàcà si´
przy barze w klubie Cocon – a ja jestem gory-
lem. Usiad∏ ci´˝ko na stoliku barowym i po-
wiedzia∏ do Barmana:
– JakieÊ piwo dla goryla.
– Prosz´ bardzo – powiedzia∏ rudy Barman
i pomyÊla∏, ˝e ten Êliczny ch∏opiec, który przy-
szed∏ tutaj z m´˝czyznà, musi mieç nierówno
pod sufitem. 

Wpatruje si´ w niego – myÊla∏ rudy Barman –
jak w bóstwo. Jest czwartek, karaoke, on za-
wsze przy∏azi w czwartek, siada i patrzy. Ru-
dy Barman nala∏ piwo m´˝czyênie i znaczàco
spojrza∏ na pana Filipa Malewskiego.
– A on? – zapyta∏.
– On – m´˝czyzna ci´˝ko odwróci∏ si´ i spoj-
rza∏ na swojego uÊmiechni´tego towarzysza –
on, prosz´ pana, nie istnieje, to tylko moja ha-
lucynacja.
– To dlaczego ja go widz´? – zapyta∏ trzeêwo
rudy Barman.
– Nie mam poj´cia, ale na pewno jest jakieÊ ra-
cjonalne wyt∏umaczenie.
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